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Personalliggare och fiberföreningar 

 

Byanätsforum har med hjälp av Skatteverket tagit fram ett antal scenarier som visar när och hur 

ekonomiska föreningar som bygger bredband omfattas av kravet att använda elektroniska personalliggare. 

På Skatteverkets hemsida finns mycket information. Där beskrivs byggherrens skyldigheter, 

entreprenörens skyldigheter, och det finns en lång lista med ”frågor och svar”. Som ett komplement till 

denna information följer här ett antal exempel på olika situationer där fiberföreningar behöver tänka på 

kravet. 

Ex 1. Totalentreprenad 

En ekonomisk förening ska anlägga fiber till 100 hushåll. Föreningen upphandlar entreprenör för totalentreprenad; 

från grävning till svetsning. Vad är föreningens ansvar i förhållande till kravet om personalliggare? 

 Är föreningen att betrakta som ”byggherre” och ska därmed föra elektronisk personalliggare? 

Ja. Byggverksamhet på en byggarbetsplats som överstiger fyra prisbasbelopp (i dagsläget 177 600 kr) omfattas av 

kravet att använda personalliggare. 

 Ska föreningen anmäla byggarbetsplats till Skatteverket? Hur? 

Om entreprenaden omfattas av lagen så måste entreprenaden anmäls till Skatteverket. Anmälan kan enklast göras 

på Skatteverkets hemsida: 

http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/personalliggare/personalliggarebyggbranschen.4

.7be5268414bea0646949797.html  

 Kan föreningen överlåta ansvaret till entreprenör att hålla personalliggare? Hur? 

Byanätet kan överlåta sitt ansvar. Överlåtelsen måste vara skriftlig.   

 Ska föreningen avanmäla byggarbetsplats till SKV? När? 

Ja. När byggverksamhet inte längre bedrivs. Besiktningen i sig bestämmer inte tidpunkten. 

 Måste föreningen på något sätt spara uppgifterna från personalliggare?  

Byanätet har ingen skyldighet att bevara uppgifterna efter det arbetet avslutats. Skyldigheten att bevara uppgifterna 

i personalliggaren ligger hos anlitade entreprenörer. 

 

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341539.html
http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/personalliggare/personalliggarebyggbranschen.4.7be5268414bea0646949797.html
http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/personalliggare/personalliggarebyggbranschen.4.7be5268414bea0646949797.html
http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/personalliggare/personalliggarebyggbranschen.4.7be5268414bea0646949797.html
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 Vad kan hända om föreningen inte anmäler byggarbetsplats? 

Om Skatteverket i samband med ett kontrollbesök konstaterar att byanätet inte anmält byggarbetsplatsen så kan 

Skatteverket överväga att påföra kontrollavgift.  Kontrollavgiften uppgår till 25 000 kronor. 

 Vad kan hända om föreningen inte fört personalliggare och inte överlåtit ansvaret på personalliggare 

till entreprenör? 

Här har byanätet byggherrens ansvar. Kontrollavgift kan bli aktuell.  

 

Ex 2. Fler entreprenörer 

En ekonomisk förening ska anlägga fiber till 100 hushåll och vill använda lokala entreprenörer för att hålla nere 

kostnaderna. Ingen av de lokala entreprenörerna kan erbjuda totalentreprenad, 3 olika företag kommer vara 

inblandade i själva anläggningsarbetet.  

 Är föreningen att betrakta som ”byggherre”? 

Ja, byanätet är att betrakta som byggherre för fiberdragandet. 

 Måste föreningen anmäla byggarbetsplats till SKV? 

Om entreprenaden omfattas av lagen (totalt fyra prisbasbelopp ex moms 177 600 kronor) så måste entreprenaden 

anmäls till Skatteverket. 

 Kan föreningen överlåta ansvaret till entreprenörerna eller en av entreprenörerna att hålla 

personalliggare? 

En samordnad generalentreprenad kan medföra rätt att överlåta byggherres ansvar förutsätter att den som övertar 

ansvaret har självständigt ansvar gentemot byggherren för hela arbetets utförande.  Det förutsätter att den 

samordnade generalentreprenören före byggstart har tagit över de enskilda entreprenadkontrakten. Läs mer om 

samordnad entreprenad på Skatteverkets hemsida:  

 Måste föreningen avanmäla byggarbetsplats till SKV?  

Ja, när byggverksamhet inte längre bedrivs. 

 Måste byanätet på något sätt spara uppgifterna från personalliggare? 

Nej, den som bedriver byggverksamheten (entreprenören) ska bevara uppgifterna. 

 Vad kan hända om föreningen ej anmäler byggarbetsplats? 

Kontrollavgift. Föreläggande, ev vid vite, att fullgöra skyldigheten att anmäla. 
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Ex 3. Ideellt arbete 

I en ekonomisk förening som ska anlägga fiber till 100 hushåll har en av medlemmarna i föreningen en 

grävmaskin och kan utföra stora delar av grävarbetet.  

 Är föreningen i detta fall ansvarig för sin ”personal” och ansvarig för att det förs personalliggare? 

Den ekonomiska föreningens verksamhet utgör näringsverksamhet. Om den ekonomiska föreningen i egen regi, 

d.v.s. med egen personal, anlägger fiber så utgör det byggverksamhet. Det spelar ingen roll i sammanhanget om 

den egna personalen får lön för arbetet eller inte. 

Om någon medlem i föreningen, efter någon form av överenskommelse med föreningen, utför någon typ av arbete 

på byggarbetsplatsen så bedriver föreningen som vi ser det byggverksamhet i egen regi. Detta gäller då givetvis 

också grävmaskinsarbetet.  

Personalliggarreglerna har i övrigt inga synpunkter på att en medlem i en ekonomisk förening i denna situation 

gräver gratis. Om sådant grävande sker med ett inventarium i näringsverksamhet torde uttagsbeskattning ske hos 

den personen. 

Det anförda innebär att föreningen ska anmäla byggarbetsplats om den sammanlagda kostnaden för arbete 

(som här kanske är 0 kr) och material uppgår till mer än 4 basbelopp (177 600,-). Vidare ska föreningen 

tillhandahålla utrustning så att en personalliggare kan föras.  Det innebär också att föreningen ska föra en 

personalliggare över sin ”personal”. 

 

Ex 4. Bygga ut nätet 

En ekonomisk förening ska bygga ut sitt nät till x antal hushåll där totalkostnaden för arbetet kommer hamna 

under 4 prisbasbelopp. 

 Är ekonomiska föreningar att betrakta som ”byggherre”? 

Ja. Men inga skyldigheter som avser personalliggare i byggbranschen eftersom den totala kostnaden ligger under 

fyra prisbasbelopp. 

 Måste byanätet anmäla byggarbetsplats till SKV?  

Nej, eftersom den totala kostnaden ligger under fyra prisbasbelopp finns inget krav om att byggarbetsplatsen ska 

anmälas. 
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Ex 5. Bygga ut nät 

En ekonomisk förening ska bygga ut sitt nät till x antal hushåll där totalkostnaden för arbetet kommer hamna över 

4 prisbasbelopp. 

 Gäller samma villkor som för en förening som bygger ett helt nytt nät? 

Ja, detta innebär att det föreligger en byggarbetsplats och anmälan måste göras och personalliggare måste föras. 

 

Ex 6. Underhåll av nät 

Det sker avgrävningar och skador på en förenings bredbandsnät, föreningen har avtalat drift och service med en 

lokal nätoperatör. Föreningen är så pass stor (800 anslutningar) att kostnaden för att åtgärda skadorna hamnar 

på över 4 prisbasbelopp per år.  

 Är detta att betrakta som en byggarbetsplats? 

Frågan är om det föreligger 1 eller flera byggarbetsplatser. Svaret på frågan är beroende av hur frekventa angiven 

typ av reparationer är. Om sådana arbeten pågår kontinuerligt inom ett avgränsat område kan arbetena hänföras till 

samma arbetsplats så länge kontinuiteten inte bryts (se Skatteverkets ställningstagande den 21 mars 2016, avsnitt 

4.1 och exempel 3).   

Om arbeten inte pågår kontinuerligt ska varje åtgärd eller serie av åtgärder med samband i tid och rum bedömas 

för sig när det gäller frågan om skyldigheter som avser personalliggare uppkommer.  

 

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353697.html?date=2016-03-21

